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Clorofilas são pigmentos essenciais nos processo fotossintético e de fotoproteção,
 contudo poucos estudos tratam de sua condição in vitro. O presente trabalho teve
 como objetivo verificar o conteúdo de clorofila em calos de alecrim cultivados em
 diferentes condições de luz. Como material botânico, foram utilizados calos pré-
estabelecidos in vitro em tubos de ensaio de vidro contendo meio Murashige &
 Skoog suplementado com 30 g L-1 de sacarose, 2 mg L-1 de benzil-aminopurina,
 3 mg L -1 de ácido giberélico e 6 g L-1 de ágar, mantidos em sala de crescimento
 à 25±2 °C e luz constante com 43 µmol m-2 s-1. Os calos foram repicados e
 submetidos à duas condições: luz contínua à 43 µmol m-2 s-1 e ausência de luz,
 ambas em temperatura de 25±2 °C. Decorridos 30 dias, 0,5g de calos foi utilizado
 para a extração em 10 mL de acetona 80%. A leitura da absorbância foi feita em
 645 e 663 nm em espectrofotômetro. Foram calculados os teores (µmol mL-1) de
 clorofila a, b e total e a relação clorofila a/b. O delineamento foi inteiramente
 casualizado com dois tratamentos e 17 repetições. Os dados foram submetidos à
 análise de variância e teste Scoot-Knott a 5%.  A produção de clorofila total nos
 calos mantidos na presença de luz foi de 3,4 vezes maior do que nos calos
 cultivados na ausência de luz. O mesmo ocorreu para a produção de clorofila a e
 b, sendo que os calos cultivados em luz apresentaram, respectivamente, valores
 1,4 e 2,9 vezes maior. Contudo, não ocorreram modificações significativas na
 relação clorofila a/b, ficando em 0,63 para os calos cultivados na luz, e 0,71 para
 os da ausência de luz. A maior produção de clorofila na presença de luz pode ter
 sido causada pela maior transformação de protoplastídeos em cloroplastídeos,
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 estimulada pela radiação constante. E a grande proporção de clorofila b pode ser
 atribuída a um papel fotoprotetor. Dessa forma, a luz estimula uma maior
 produção de clorofila nos calos de alecrim com possível papel de fotoproteção.
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